Universitatea Politehnica Timişoara
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism
Programul de studii licenţă: Mobilier şi amenajări interioare
Domeniul: Arhitectură

Informaţii generale
Cerinţe: bacalaureat (sau echivalent) şi concurs de admitere cu probe: Desen tehnic şi liber
Durată: 3 ani (6 semestre); 120 credite ECTS
Limba programului: română
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Titlu profesional acordat absolvenţilor: Licenţiat în mobilier şi amenajări interioare

Descrierea domeniului
Formarea de specialişti în designul interioarelor a devenit o necesitate stringentă pentru România, unde alaturi de
construcţiile noi se derulează lucrări în domeniul reamenajării şi reabilitării celor existente.
În profilul specialistului pregătit în acest program de studii intră activităţi de proiectare specifice, îndrumare,
coordonare, avizare şi conlucrare cu industriile producătoare de materiale, mobilier şi obiecte ce contribuie la
realizarea ambianţei spaţiului arhitectural.
Acest program de studii de tip licenţă va fi continuat cu un master de profil de 2 ani.

Competenţe şi cunoştinţe dobândite
- Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor fundamentale din domeniu.
- Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor fundamentale din domeniile relevante pentru designul de
mobilier
- Definirea datelor de tema/caietelor de sarcini pentru proiectul de design de mobilier sau amenajare de interior,
precum si identificarea nevoilor specifice prin definirea şi aplicarea metodelor adecvate de selectie şi prelucrare a
datelor/informatiilor necesare.
- Realizarea unor proiecte de design de mobilier pentru producerea in serie mica sau mare, destinate productiei
(semi)artizanale sau industriale.
- Proiectarea de amenajari de interior
-Colaborarea si coordonarea cu alte specialitati conexe
- Executarea sarcinilor profesionale la nivel individual conform unor cerinţe precizate şi în termenele impuse, cu
respectarea normelor de etică profesională, urmând un plan de lucru prestabilit şi cu îndrumare calificată
- Integrarea în cadrul unui grup de lucru pentru indeplinirea cu responsabilitate a rolului rezervat in echipa de
proiectare; rezolvarea sarcinilor profesionale proprii (urmarind obiectivele stabilite), precum şi dezvoltarea capacitatii
de organizare, de colaborare şi lucru cu colegii de echipa şi cu nivelurile superioare şi subordonate
- Autoevaluarea nevoii de formare continua şi adaptarea continua la noile realitati şi cerinte; informarea şi
documentarea permanentă în domeniul arhitecturii de interior. Identificarea şi aplicarea eficienta a diferitelor limbaje,
metode şi mijloace moderne de informare şi comunicare.

Discipline
An 1 – Atelier bazic design, Desen de observatie, Reprezentari geometrice, Geometria formelor spatiale, Compozitie,
Ergonomie, Matematica, Istoria artei, Materiale de constructii, Istoria arhitecturii universale, Constructii, Practică,

Limbi moderne (engleza/franceza/germana), Educatie fizica;
An 2 – Proiectare de interior, Studiul formei, Mobilier – tehnologie, Stilistica, Perspectiva, Structuri, Proiectare asistată
de calculator, Istoria arhitecturii moderne, Istoria arhitecturii româneşti, Finisaje, Estetica materialelor, Practică, Limbi
moderne (engleza/franceza/germana), Educatie fizica;
An 3 - Proiectare de interior, Proiectare asistată de calculator, Compozitie – programe, Restaurare de interior, Design
industrial, Instalaţii în construcţii, Legislaţie şi management de firmă, Luminotehnică, Tendinţe actuale, Locuire,
Design grafic, Mobilier urban, Design vestimentar, Restaurare de mobilier, Practică, Elaborare Diplomă;

Arhitectura în Universitatea Politehnica Timişoara
Universitatea Politehnica Timişoara, este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, permiţând astfel
recunoaşterea diplomelor şi în străinătate şi beneficiind de posibilitatea de a organiza studii la toate cele 3 cicluri:
licenţă, masterat şi doctorat.
Se înscrie într-un sistem de relaţii internaţionale ce permite contracte bilaterale cu instituţii similare europene şi
posibilitatea schimbului de experienţă.
Beneficiază de un campus universitar ce cuprinde 16 cămine studenţeşti, cantina studenţească, policlinica
studenţească şi 2 baze sportive moderne şi performante.

Perspective ale absolvenţilor
Posibilitatea de a lucra în proiectarea de arhitectura de interior, restaurare, design de mobilier, dar şi în domeniile
conexe: design de produs, graphic design.
Continuarea studiilor în străinătate datorită recunoaşterii competenţelor dobândite în cadrul Facultăţii de Arhitectură
şi Urbanism, UPT.
Continuarea studiilor de cercetare în domeniul mobilierului şi amenajărilor interioare – urmarea unui masterat în
cadrul instituţiei.

Contact:
Universitatea Politehnica Timişoara
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism
Adresa: Str. Traian Lalescu Nr. 2/A,
Timisoara, 300 223;
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Fax:
+40 0256 404 020
E-mail: departament.arhitectura@gmail.com
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www.arh.upt.ro

